
 

Уманський НУС, 

кафедра рослинництва 

вул. Інститутська, 1,  

п/в Софіївка – 5, м. Умань, 

Черкаської обл.,  

Україна,  

20305 
 

Телефони для довідок: 

(04744)-3-20-76; (096) 556 – 12 – 34. 

Секретар семінару – Леся Василівна 

Вишневська. 
e-mail: vishnevska.lesya@ukr.net 

 

Оперативну інформацію щодо роботи 

семінару буде розміщено на сайті УНУС: 

www.udau.edu.ua 

 

Організаційний комітет семінару: 
 

Яценко А. О. – завідувач кафедри 

рослинництва, доктор с.-г. наук, професор; 
 

Полторецький С. П. – декан факультету 

агрономії, доктор с.-г. наук, професор; 
 

Петриченко В. Ф. – академік НААН, 

доктор с.-г. наук, професор; 
 

Камінський В. Ф. – академік НААН, 

доктор с.-г. наук, професор; 
 

Ківерський Л. В. – гендиректор ТОВ 

«Тред-Агрохім». 

ЗАЯВКА 

на участь в науковому семінарі «Концепція 

безперервної в часі економічно-ефективної, 

екологічно-адаптованої, з максимальним 

урахуванням біологічних і екологічних 

чинників нової системи землеробства 

«Екомакноутіл», що здатна в умовах 

прогресуючих негативних змін забезпечити 

динамічний розвиток рослинництва». 

 

Прізвище, ім’я, по батькові____________ 

____________________________________ 

науковий ступінь, вчене звання_________ 

 

Місце роботи________________________ 

____________________________________ 

Посада______________________________ 

 

Планую виступити з доповіддю: 

□ на секційному засіданні (до 10 хв.) 

Назва доповіді_______________________ 

 

____________________________________ 

Потреба в технічних засобах: 

□ проектор 

Потреба в житлі: 

□ так; 

□ ні. 

Координати для зв’язку (обов’язково): 

Поштова адреса______________________ 

 

____________________________________ 

Службовий телефон___________________ 

Домашній телефон____________________ 

E-mail:______________________________ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА  

НААН УКРАЇНИ» 

ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА НААН УКРАЇНИ 

ТОВ «ТРЕЙД-АГРОХІМ» 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Концепція безперервної в часі 

економічно-ефективної, екологічно-

адаптованої, з максимальним 

урахуванням біологічних і екологічних 

чинників нової системи землеробства 

«Екомакноутіл», що здатна в умовах 

прогресуючих негативних змін 

забезпечити динамічний розвиток 

рослинництва» 
 

Всеукраїнський  

науково-практичний семінар  
 

13 жовтня 2017 року 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

УМАНЬ 

http://www.udau.edu.ua/


 

 
13 жовтня 2017 р. Уманський 

національний університет садівництва 

проводить науковий семінар: «Концепція 

безперервної в часі економічно-

ефективної, екологічно-адаптованої, з 

максимальним урахуванням біологічних і 

екологічних чинників нової системи 

землеробства «Екомакноутіл», що здатна 

в умовах прогресуючих негативних змін 

забезпечити динамічний розвиток 

рослинництва» 
 

Семінар відбудеться на кафедрі 

рослинництва Уманського НУС. 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у 

семінарі. Пропонуємо Вам виступити з 

доповіддю та взяти участь у науковій 

дискусії. 

Бажаючих взяти участь у роботі семінару 

просимо до 10 жовтня 2017 р. надіслати 

заявку поштою на адресу оргкомітету:  
 

vishnevska.lesya@ukr.net  
 

або Вишневська Л.В., секретарю 

оргкомітету наукового семінару  
Уманський НУС,  
вул. Інститутська, 1,  
п/в „Софіївка – 5”,  
м. Умань, Черкаської обл., 20305 

 
 
 

 
 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 
 

900  – реєстрація учасників семінару 
 
1000 – початок роботи семінару 
 
1130 – перерва 
 
1300 – підведення підсумків семінару 
 
 

 

 

 

mailto:vishnevska.lesya@ukr.net

